
Konkurs Bożonarodzeniowy 

 
 

Miejski Ośrodek, Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie wspólnie  

z Chrzanowskim Stowarzyszeniem Folklorystycznym organizuje coroczny konkurs o zasięgu  

miejsko-gminnym i wystawę pokonkursową związaną z tradycjami i obrzędami naszego 

regionu – Krakowiaków Zachodnich.  

Celem konkursu jest wspieranie rozwoju twórczości, rozwijanie zainteresowań kulturą 

ludową wśród najmłodszych, utrwalanie ponadczasowych tradycji ludowych.  

 

„Pająki jako tradycyjne ozdoby bożonarodzeniowe” 

„Tradycyjne Bożonarodzeniowe ozdoby choinkowe – łańcuchy” 

 

Tematyka 

 

Tradycyjne pajączki jako ozdoba bożonarodzeniowa na terenie Ziemi Chrzanowskiej  

z wykorzystaniem w kompozycji „łańcuchów”, „światów”, „rozetek”, „jeżyków” ozdoby 

choinkowe winny tworzyć komplet kilkunastu ozdób z jednorodnego materiału, łańcuch  

o długości min. 6m z wykorzystaniem słomy, bibuły, koralików, papieru kolorowego.  

 

Warunki udziału 

 

Każdy uczestnik może przedstawić pracę wykonaną z tradycyjnych materiałów: papieru, 

bibuły, słomy, opłatka, „złotka”. W poszczególnych kategoriach ocenie podlegać będą 

wyłącznie prace indywidualne.  

 

 

„Maski karnawałowe i obrzędowe, rekwizyty kolędnicze” 

 

Tematyka 

 

Maski karnawałowe i obrzędowe z okresu Bożego Narodzenia, Nowego Roku i Zapustów, np. 

śmierci, Żyda, diabła, rekwizyty kolędnicze, np. gwiazdy, stroje kolędnicze.  

 

 



Warunki udziału 

 

Każdy uczestnik może przedstawić pracę wykonaną techniką dowolną z zachowaniem 

charakteru maski, rekwizyty zgodne z tradycją. Ocenie podlegać będą wyłącznie prace 

indywidualne.  

 

Informacja dotycząca konkursów 

 

Wiek uczestników: 

I kat. – szkoły podstawowe 

II kat. – szkoły średnie 

III kat. – dorośli 

 

Termin i miejsce składania prac: do 13.12.2019 r. – Miejski Ośrodek Kultury, Sportu  

i Rekreacji w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 4, pokój nr 34 lub w Informacji. 

 

Opis prac: autor, wiek, miejscowość, telefon, nauczyciel prowadzący. 

 

Postanowienia końcowe:  

Prace nie spełniające wymogu regulaminowego nie będą brane pod uwagę, werdykt Jury 

(plastyk, etnograf, członkowie ChSF) jest ostateczny i niepodważalny.  

O wyniku konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni listownie lub telefonicznie. Wszystkie 

prace nagrodzone eksponowane będą na wystawie w grudniu 2019 r i styczniu 2020 r. w holu 

sali teatralnej. Wręczenie nagród nastąpi w trakcie Wigilii na Chrzanowskim Rynku w dniu 

21.12.2019 r. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora i zostaną włączone do 

zbiorów muzealnych.  

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku 

dziecka  

 

1. Wyrażam zgodę           TAK            NIE na udział w konkursie/projekcie mojego dziecka    

………………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko dziecka)  

organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie.  

 

2. Wyrażam zgodę*          TAK             NIE   na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

………………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko dziecka)  

w celu realizacji konkursu/projektu organizowanego przez MOKSiR Chrzanów. 
 

*Nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości udziału w konkursie/projekcie. 

 

3. Wyrażam zgodę          TAK             NIE   na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka 

………………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko dziecka)  

przez MOKSiR Chrzanów, w szczególności poprzez zamieszczanie informacji o wynikach 

konkursu/projektu, zdjęć lub filmików na stronie internetowej oraz innych profilach 

internetowych zarządzanych przez MOKSiR Chrzanów oraz w mediach (prasa, serwisy 

internetowe) oraz wydawania wszelkiego rodzaju publikacji przygotowanych przez MOKSiR 

Chrzanów. 

 

                                                                       

                                                        …………………………………………………………… 

                                                                            Data i czytelny podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego* 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula obowiązku informacyjnego 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

informuję, że administratorem Pani/a danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w 

Chrzanowie, ul Broniewskiego 4, 32 – 500 Chrzanów. Inspektorem Ochrony Danych w MOKSiR Chrzanów jest 

Pani Barbara Kołacz, e-mail: barbarakolacz.ewart@gmail.com  

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udziałem w konkursie, i w oparciu o ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych. W innych przypadkach Pani/a dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie 

na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. Odbiorcami Pani/a 

danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa.  

Pani/a dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w ustaw oraz aktów 

wykonawczych. Pani/a dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. Pani/a dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub 

profilowaniu. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie. Fakt niepodania w/w danych skutkuje 

brakiem możliwości udziału w konkursie. 

Przysługuje Pani/a prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

danych. Przysługuje Pani/u również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do 

organu właściwego ds. ochrony danych osobowych. 

  

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną 

 

      ……………………………………………...................................... 

 Data i podpis uczestnika/rodzica/opiekuna 

 


